
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 7. februar 2018. Kl. 16:00
Mødested: Kirkehuset, Kirkepladsen 1, Ringkøbing

Afbud fra Vagn Gravesen og Lone Hvejsel.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsordenen PU godkender dagsordenen.

2 Tilsyn
Sag: Aftale om kirkebogseftersyn (1043)

Tilsyn

(Lone Hvejsel deltager ikke i behandlingen af dette
punkt.)

PU godkender ansøgningen fra kordegnen om
aflønningen for såvel forberedelsestid som tilsyn af
kirkebøgerne, i henhold til medgået tid, anslået
18,5 x 1,5.

3 Oversigt RAMS
Sag: RAMS MR Skoletjeneste Ribe Stift (969)

Oversigt RAMS
Drøftelse af evt. medlemsskab af RAMS på
provsti-niveau!

PU har drøftet medlemsskab af RAMS og har, som
tidligere, besluttet, at ønske om medlemsskab af
RAMS skal komme fra menighedsrådene.

4 Godkendelse af regnskab og protokol 2016
Sag: Regnskab 2016 (951)

Godkendelse af regnskab og protokol 2016
For såvidt Husby og Sdr. Nissum

1) Revisionsprotokollerne for Husby og Sdr.
Nissum er godkendt.
2) Regnskab for 2016 og behandling af
revisionsprotokollater er godkendt. Godkendelser
indlæses i Data-arkiv.

5 Henvendelse fra Husby m.m.
Sag: Budget 2018 (1080)
1) Henvendelse fra Husby MR
2) Landbobanken - fastholder PU beslutning
om at flytte 5%     midlerne til Vestjysk Bank?
3) Underskrift af fuldmagter til VestjyskBank
og regnskabsinstruks.

Henvendelse fra Husby

Notat. Landbobanken

1) PU har besluttet, at såfremt kalkningen ikke kan
finansieres over driften, da må menighedsrådet
søge udgiften dækket af 5% midler eller et
likviditetslån.
2) PU har besluttet, at 5% midlerne bliver stående i
Landbobanken.
3) PU underskriver fuldmagt til VestjyskBank til
SSB og regnskabsinstruks.

6 Sagsforløb gangsti Vedersø Kirkegård.
Sag: Ansøgning om 5% midler stibelægning

PU tager til efterretning.
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Mødepunkt Beslutning

(1088) - Vedersø Sogn
MR har - på baggrund af forkerte oplysninger
fra stiftsjurist CGH - sendt ansøgning om
udbetaling af kirke- og præsteembedeka-pitaler
direkte til stiftet - og stiftet har fejlagtig
godkendt (uden provstiets godkendelse)
udbetaling af de ansøgte midler.
MR har redegjot for forløbet, og de har handlet
i god tro, ud fra de oplysninger, som de har fået
i Stiftet.

Sagsforløb gangsti Vedersø Kirkegård.

Ansøgning til stiftet vedr.anlæg

7 Henvendelse fra MR
På lukket dagsorden

8 Henvendelse MR
Sag: Ekstra honorar. (1135) - Tim Sogn

Henvendelse MR

PU fastholder den principielle beslutning om ikke
at udbetale ekstra honorarer.

9 Vedtægt for maskinpulje i Ringkøbing
provsti og ansøgning om deltagelse i
forsøgsordning.
Sag: Samarbejdsaftale (1130)

Vedtægt for maskinpulje i Ringkøbing provsti
og ansøgning om deltagelse i forsøgsordning.
Godkendelse af ansøgning om deltagelse i
forsøgsordning og godkendelse af vedtægt for
maskinpulje i Ringkøbing Provsti.

PU har tilrettet, godkendt og underskrevet vedtægt
for maskinpulje og ansøgning om deltagelse i
forsøgsordning.

Vedtægt og ansøgning videresendes til godkendelse
af tjenestevejen til Ribe Stift.

10 Orientering om varmestyring
Sag: Varmestyring i kirke (1152) - Hover
Sogn
Hover MR har i budget 2014 fået bevilget brug
af frie midler  - 60.000 kr. - til anlægsprojekt -
energioptimering af varme-systemet i kirken.
MR oplyser nu, at de ikke ønsker projektet
gennemført.

Orientering om varmestyring

(Vagn Gravesen) og Inge-Dorthe Kaasgaard
deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
PU har besluttet, at anlægsbeløbet 60.000 kr. vil
blive modregnet i budget 2019.

11 Ansøgning om frigivelse af kirke- og
præsteembedekapital
Sag: Udskridning i klokkestol - etablering af
automatisk ringning. (983) - Stadil Sogn

PU har besluttet, at menighedsrådet må søge
udgifterne til etablering af automatisk dørlukning
4.958,19 kr. og 23.286,25 kr. frigivet af kirke- og
præsteembedekapitalerne.

Udgifterne til reparation af kirkegårdslågerne skal
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Mødepunkt Beslutning

Ansøgning om frigivelse af kirke- og
præsteembedekapital
Stadil MR ansøger om frigivelse af kirke- og
præsteembedekapitaler 4.958,19 kr. til dækning
af snedkerarbejde i forbindelse med montering
af lås i indgangsdør m.v.

Ansøgning om frigivelse af kirke- og
præsteembedekapital
MR ansøger om udbetaling af kirke- og
præsteembedekapitaler til følgende:

Projekt, aut. dørlås, Skjern Låseservice ApS -
23.286,25 kr.,
Projekt rep. af kirkelåger:
Stadil Smede og Maskinforretning - 1.522,31
kr. og
Tilbud Malermester Ole Hansen -    8.750,00
kr.

Udgifterne til reparation af kirkegårdslågerne skal
afholdes over driften.

12 Kontaktoplysninger - ny bygningssagkyndig
Sag: Lyngvig Kirke (976) - Lyngvig Sogn
Lyngvig Kirke besigtiges af bygningskonsulent
Jørgen Toft Jessen d. 1.2.2018.
Projektet ønskes godkendt og videresendt til
Ribe Stift med anmodning om hastebehandling.
Der er bevilget 1.160.000 kr. til projektet.

Kontaktoplysninger - ny bygningssagkyndig

Orientering fra Jesper Sottrup-Jensen

Orientering fra Jesper Sottrup-Jensen

Orientering af arkitekt (og MR)

Svar fra Gert Madsen

Orientering Ribe Stift

Jørgen Toft Jessen
Bekræftelse på aftale om besigtigelse af kirken,
der finder sted den 1.2.2018.

Udtalelse fra Jørgen Toft Jessen

PU godkender projektet, som videresendes til Ribe
Stift med anmodning om hastebehandling. Der
vedlægges bygningssagkyndig Jørgen Toft Jessens
udtalelse, som ønskes indarbejdet i projektet.

13 Ansøgning om lukning af Haurvig Kirke
Sag: Mangler ved vinduer (1007) - Haurvig
Sogn

PU godkender MR ansøgning om lukning af kirken
i forbindelse med udskiftning af vinduer.
Videresendes til Ribe Stift.
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Ansøgning om lukning af Haurvig Kirke
Ansøgning om tilladelse til, at Haurvig Kirke
lukkes i forbindelse med udskiftning af vinduer
i perioden mandag d. 28. maj 2018 til søndag d.
17. juni 2018 (ugerne 22, 23 og 24). Sidste
gudstjeneste bliver dermed 27. maj kl. 10.00 og
kirken åbnes igen med højmesse d. 24. juni kl
10.00. Det planlægges at en fromesse (uden dåb
og nadver) afholdes i Haurvig Missionshus, og
at højmesser og kirkelige handlinger flyttes til
Lyngvig Kirke og Helligåndskirken i Hvide
Sande.

14 Ansøgning om brug af overskud fra
regnskab 2017
Sag: Lydanlæg i kirken (1158) - Hvide Sande
Sogn
MR har i budget 2017 fået bevilget
anlægsmidler 70.000 kr. til lydanlæg i Hvide
Sande Kirke.
Projektet er ikke gennemført, og det viser sig
nu, at projektet bliver dyrere end først antaget.
MR ansøger om at måtte bruge evt. overskud i
regnskab 2017 til at restfinansiere projektet.

Ansøgning om brug af overskud fra regnskab
2017

PU har drøftet MR henvendelse og opfordrer til, at
menighedsrådet indhenter 2 nye tilbud på projektet,
da det foreviste tilbud er knap et år gammelt.
PU er positiv stemt for brug af et overskud på
regnskab 2017 til køb af nyt lydanlæg, men gør i
den forbindelse opmærksom på, at menighedsrådets
frie midler ikke helt opfyldes.

15 Konvertering af hensættelse til orgel til
skovrejsning
Sag: Skovrejsning på landbrugsarealer.
(1099) - Vedersø Sogn
PU har - i forbindelse med møde med MR den
30.11.2017 - givet forhåndsgodkendelse til
omkonvertering af anlægsmidler 200.000 kr. -
som oprindelig er bevilget til udvidelse af orgel.
Efter konvertering ønskes anlægsmidlerne
benyttet til projekt skovrejsning.
Anlægsmidlerne er ikke fremkommet ved arv
eller gave.

Konvertering af hensættelse til orgel til
skovrejsning

Til orientering

PU godkender tidligere beslutning om konvertering
af anlægsmidler, 200.000 kr., til
skovrejsningsprojekt.

16 Ringkøbing Kirke - konvertering
anlægsmidler
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn
MR ønsker overskydende anlægsmidler fra
diverse projekter omkonverteret til projekt
"kirkehus" ca. 175.000 kr.

Hans-Ole Jessen (og Lone Hvejsel) deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.
PU har besluttet, at menighedsrådet skal
genfremsende ansøgningen med en beskrivelse af
merforbruget på projekt kirkehus.
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Ringkøbing Kirke - konvertering anlægsmidler
Denne henvendelse vedrører sagsnumrene:
714, 823, 1062 og 1096.

17 Henvendelse fra Stiftet
Sag: Kirkegårdsvedtægter (673) - Velling
Sogn
Ribe Stift har reageret på de fremsendte -
godkendte kirkegårdsvedtægter.

Henvendelse fra Stiftet

Referat 13.03.2012

PU udsætter behandlingen til næste møde.

18 Bemærkninger til ny kirkegårdsvedtægt
Sag: Kirkegårdsvedtægter (1000) - Staby Sogn
Ribe Stift har reageret på de fremsendte -
godkendte kirkegårdsvedtægter.

Bemærkninger til ny kirkegårdsvedtægt

Referat 13.03.2012

PU udsætter behandlingen til næste møde.

19 Nyt graverhus
Sag: Graverfaciliteter (1081) - Vemb Sogn
MR indsender projekt på byggeri af nye
graverfaciliteter v/Vemb Kirke - på 211 m2 og
til en anslået pris på 4.100.000 kr.

MR er bevilget 2.500.000 kr. i anlægsmidler i
budget 2018.

Nyt graverhus

PU har gennemgået projektet og besluttet, at MR
skal gennemtænke og tilpasse projektet, så det
nærmer sig den givne bevilling på 2.500.000 kr.
Bevillingen er givet på baggrund af tilsvarende
projekter i provstiet.

20 Invitation Kirkegårdskonference
Sag: Kursustilbud. (686)
1) Provst og sekretær ansøger om deltagelse i
kirkegårdskonference i Nyborg den 8. marts
2018 - og dækning af kursusafgift og transport
t/r.
2) Repræsentant fra ChurchDesk har tilbudt at
komme og forevise produkt.
3) Møde for PU-medlemmer på Stiftet er flyttet
til 30. oktober 2018.

Invitation Kirkegårdskonference

Bekræftelse på registrering til
Kirkegårdskonferencen 2018

1) PU godkender ansøgningen.
2) PU har besluttet at takke nej til tilbud om besøg.
3) Taget til efterretning.
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Møde Ringkøbing provstiudvalg / ChurchDesk
Det ønskes drøftet, om udvalget vil afholde
møde med repræsentant fra ChurchDesk.

Fællesmøde mellem provstiudvalg og stiftsrådet
Advisering om dato - 30. oktober 2018
PU-medlemmerne har meldt positivt tilbage -
AL kan være arbejdsramt!

21 Udgifter til konfirmander o.a.
Sag: Transport af konfirmander m.m. (938)

Udgifter til konfirmander o.a.

Udgifter til specialkonfirmander m.fl.

Ansøgning om dækning af udgift til kørsel med
specialkonfirmander.
Ringkøbing MR ansøger om dækning af kørsel
til specialkonfirmander - Ringkøbing-Torsted
t/r (3 gange) 4.200 kr.
Kørslen har fundet sted.

Hans-Ole Jessen (Lone Hvejsel) og Inge-Dorthe
Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette
punkt.

PU udsætter behandlingen til næste møde.
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Orientering

22 Beholdningseftersyn for 2017, Ringkøbing
Provsti
Sag: Regnskab 2017 (1094)

Beholdningseftersyn for 2017, Ringkøbing
Provsti
Ifølge revisionen har der ikke været noget at
bemærke ved beholdningseftersynene ved
menighedsrådene i Ringkøbing Provsti.

Telefonnotat 2-02-2018 Ulfborg

2) Tilskriv Ulfborg MR og orienter om, at
beslutninger skal behandles og besluttes på mr-
møde.

23 Kvartalsrapport 3.2017 Sdr. Nissum
Sag: Kvartalsrapport 3.2017 (1133)
1) Sdr. Nissum - har været i dialog med
revisoren
2) Hee
3) Madum - Stiftet har - i december 2017 -
telefonisk overfor provstiet oplyst, at der
udsendes høringsbrev til besvarelse. Dette
høringsbrev er endnu ikke modtaget!

Kvartalsrapport 3.2017 Sdr. Nissum
Forbrug efter 3. kvartal 87,24%

Kvartalsrapport 3.2017 Hee
Forbrug efter 3. kvartal 89,45%

Madum - tilbagebetaling af honorarer

Korrespondance m/Madum
Torben Høj og Vagn Gravesen har på møde i
provstiet, den 6.12.2017, tilkendegivet, at
honorarerne skal tilbagebetales, også af de
udtrådte medlemmer af rådet.

1) AL har redegjort herfor.
2) Er behandlet undet andet punkt
3) Indhent status på sagen hos Ribe Stift.

24 Kvittering - Udskiftning af vinduer
Sag: Udskiftning af vinduer. (1037) - No Sogn

Kvittering - Udskiftning af vinduer

Afgørelse - No Kirke - Udskiftning af vinduer
Stiftsøvrigheden godkender det af NB
Tegnestuen/Knud Fuusgaards Tegnestue
udarbejdede projekt af den 31. maj 2017 om
udskiftning af vinduer i No Kirke.

25 Nolde-maleri - udbetaling af erstatning
På lukket dagsorden

26 Tilbagebetaling af moms
Sag: Etablering af dræn. (1128) - Ny Sogn
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Orientering

Tilbagebetaling af moms
MR har tilbagebetalt 13.000 kr., hvilket beløb
udgør moms på etablering af dræn.
Beløbet er modtaget !

27 Sognegrænseændring mellem Ny Sogn og
Lyngvig Sogn
Sag: Kommunegrænse (1125) - Ny Sogn

Sognegrænseændring mellem Ny Sogn og
Lyngvig Sogn
Konklusion, jfr. skrivelse fra Kirkeministeriet:
Da Ribe Stift ikke har verificeret den korrekte
sognekode i forbindelse med de
to ovennævnte høringer, er DAGI-registrets
sognekodeoplysninger blevet lagt
til grund, jf. redegørelsen ovenfor.
Såfremt menighedsrådene ønsker sognegrænsen
ændret, bedes menighedsrådene i samarbejde
med stiftet udarbejde en præcis beskrivelse af
den ønskede sognegrænse.

28 Bygning på kirkens grund.
Sag: Opklaring BBR-ejermeddelelse (1162) -
Sønder Nissum Sogn

Bygning på kirkens grund.

Skel -  Thorsminde Kirke
Der er foretaget arealoverførsel i 2007 - kan
vedrøre det omhandlede skel !
Afventer tilbagemelding fra kommunen

29 Orientering fra Stiftet
Sag: Graverbolig - lejebolig (1060) - Gammel
Sogn

Orientering fra Stiftet

Orientering fra Stiftet

30 Fakt. Klittens VVS
Sag: Ansøgning om 5 % midler. (1137) -
Hvide Sande Sogn

Fakt. Klittens VVS
Modtaget faktura fra Klittens VVS vedrørende
udskiftning af vandrør i menighedshuset.
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Der afløftes moms med 29% og udbetales
således 17.662,50 kr.

31 Referat Hans Lund 21.11.2017
Sag: Digeprojekt (1086) - Ny Sogn

Referat Hans Lund 21.11.2017

Referat Hans Lund 30.11.2017

Udtalelse Hans Lund 19.12.2017

Referat Hans Lund 4.1.2018

32 Invitation til erfa-møde den 1. februar 2018.
Sag: Erfa på kirkegårdene (1040)

Invitation til erfa-møde den 1. februar 2018.

33 Attesteret bilag
Sag: Opgørelse lørdagsbegravelser (1067) -
Ringkøbing Sogn

Attesteret bilag
Beløbet er udbetalt på baggrund af godkendelse
på PU-møde den 29.11.2017.

34 Konsulentrunde forår 2018
Sag: Konsulentrunden 2018 (1161)

Konsulentrunde forår 2018
Invitation til forårets konsulentrunde, der
afholdes 9. og 10. april 2018.

35 Orientering af kollegaer
På lukket dagsorden

36 Midlertidig bistand til Ringkøbing Sogn
På lukket dagsorden

37 Godkendt flytning af konfirmationsdato fra
2020
Sag: Moeslund, Jørgen Paakjær (1075) -
Ringkøbing Sogn
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Godkendt flytning af konfirmationsdato fra
2020

38 Madum Menighedsråds funktion
Sag: Diverse vedr. MR (1055) - Madum Sogn

Madum Menighedsråds funktion

39 Orientering til Stiftet.
Sag: Sammenlægning Tim-Stadil-Vedersø
(1138) - Tim Sogn

Orientering til Stiftet.

40 Nedgang i antallet af medlemmer Torsted
MR
Sag: Ikke fuldtalligt MR. (1148) - Torsted
Sogn

Nedgang i antallet af medlemmer Torsted MR
Biskoppen giver tilladelser til, at besættelsen af
den ledige plads i Torsted Sogns Menig-
hedsråd udsættes til næste ordinære
menighedsrådsvalg i 2020, således at rådet
indtil valget består af 4 valgte medlemmer.
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